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Enligt sändlista

En patient som är omfattad av svensk lagstiftning och bosatt i
Sverige enligt förordning 883/2004 – information om nytt intyg
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) översänder bifogad promemoria,
2016-01-11, från Försäkringskassan för kännedom. I promemorian informerar Försäkringskassan om det nya intyg som personer som är omfattade av svensk lagstiftning
och bosatta i Sverige enligt förordning 883/2004 ska uppvisa vid besök i hälso- och
sjukvården i Sverige. Dessa förändringar träder i kraft den 1 februari 2016.
Det är inte längre möjligt för landstingen att få ersättning för hälso- och sjukvård som
utförts efter den 31 januari 2016 med arbetsgivarintyg som underlag.
Mot bakgrund av de nya bestämmelserna justeras kap 3.3.2 En patient som arbetar i
Sverige och kommer från en annan EU/EES-stat i handboken Vård av personer från
andra länder. Kapitlet får en lydelse i enlighet med följande.
3.3.2 En patient som är bosatt i Sverige utan att vara folkbokförd här
De personer som anses vara omfattade av svensk lagstiftning och bosatta i Sverige enligt förordning
883/2004 men som inte kan bli folkbokförda här, har rätt till hälso- och sjukvård och tandvård i Sverige. Det gäller såväl för den som arbetar som för den som inte arbetar. En kontroll av om de är folkbokförda eller inte ska göras innan Försäkringskassans nedanstående intyg används. Försäkringskassan
betalar ersättning till landstingen för samma hälso- och sjukvård som gäller för personer folkbokförda i
Sverige som för denna kategori patienter. De enskilda ska erbjudas samma hälso- och sjukvård som de
personer som är folkbokförda i Sverige, dvs. i enlighet med 3 § hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen.
Om vistelsen i Sverige överskrider 12 månader ska personen normalt folkbokföra sig i Sverige. Därmed
har personen tillgång till hälso- och sjukvården såsom övriga folkbokförda i landstinget.
I tabellen på nästa sida visas vad en patient betalar samt vad som ska faktureras Försäkringskassan när
vård ges till en person när han/hon är omfattad av svensk lagstiftning och bosatt enligt förordning
883/2004. Till den specificerade vårdräkningen, som ska baseras på gällande riksavtal för utomlänsvård, ska en kopia av Försäkringskassans ”Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004”
bifogas. Försäkringskassans intyg återges i bilaga 4a.
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Hälso- och sjukvård
EU-rättsligt bosatta i Sverige
men inte folkbokförda.
Krav: Försäkringskassans utfärdade
”Intyg om bosättning i Sverige
enligt förordning
883/2004”.
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Tandvård

Patienten betalar samma vårdavgift som
bosatta inom landstinget.

Patienten betalar samma vårdavgift som
bosatta inom landstinget.

Försäkringskassan, NA Internationella förmåner faktureras den resterande
vårdkostnaden.

Försäkringskassan, NA Internationella
förmåner faktureras den resterande vårdkostnaden1).

1) För tandvård som ges med stöd av tandvårdslagen, exempelvis till patienter som inte fyllt 20 år det år tandvården ges, ska faktura
skickas till Försäkringskassan, NA Internationella förmåner, Visby. För barn och ungdomar fakturerar vårdgivaren det pris som denna
debiterar vuxenpatienter för motsvarande tandvård. Observera att barn och ungdomar har rätt till gratis tandvård.

Denna skrivelse och handboken Vård av personer från andra länder är tillgänglig via
SKL:s hemsida här under rubriken ”Vård av personer från andra länder”.
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Sändlista:
Landstingens och regionernas kanslier
Landstingens och regionernas kontaktfunktioner i ärenden rörande EES-vård
SKL:s kontaktpersoner i avgiftsfrågor
Landstingsjuristerna
Bilaga:
Försäkringskassans promemoria samt Försäkringskassans ”Intyg om bosättning i Sverige enligt förordning 883/2004”, som blir bilaga 4a i handboken Vård av personer
från andra länder.
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